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Poruszenie
Poranek wielkanocny wszystkich wprawia w ruch. Naj-
pierw Marię Magdalenę, która otrząsa się z odrętwienia i
biegnie – od spotkania twarzą w twarz ze swoim ukocha-
nym Mistrzem do sparaliżowanych lękiem uczniów. Nie-
wiarygodna wiadomość Marii wyrywa Piotra i Jana z apatii i
podrywa na nogi. Zaczynają biec na wyścigi do grobu. Czyż-
by rewolucyjne orędzie wielkanocne, które tak bardzo
wszystkich poruszyło, wytrąciło z równowagi i ewangelistę,
że zdobył się na opis jakiejś konkurencji czy zabawy sporto-
wej? Raczej nie. Uważa się, że Piotr i Jan to postacie symbo-
liczne, które przedstawiają dwie różne koncepcje Kościoła;
Piotr – urząd i strukturę, Jan – miłość. Jan przybiega pierw-
szy do grobu, bo miłość jest zawsze szybsza i bardziej umo-
tywowana  niż urząd.  Gdy  w  końcu  przybiega  i  Piotr,  Jan
ustępuje mu pierwszeństwa, by z całym swoim autorytetem, właściwym urzędowi, mógł doko-
nać oględzin grobu i urzędowo wszystko potwierdzić. Ale miłość widzi więcej. Potrafi dojrzeć,
co kryje się za dowodami i uwierzyć. Historia wyścigu do grobu poucza, że gdy urząd z miłością
puszczają się w zawody urząd nie jest skazany na przegraną. Ewangelista wie, że urząd i miłość
są raczej skazane na siebie. Wspólnota potrzebuje autorytetu urzędu, jego trzeźwej oceny; jego
wiążącego sądu. Ale potrzebuje też zapału miłości,  chyżości  tęsknoty oraz gotowości  do uwie-
rzenia  i  dania  świadectwa.  W kręgu wierzących w zmartwychwstanie  Chrystusa,  obie  te  rze-
czywistości powinny zawsze iść ręka w rękę. I choć czasem jedna wydaje się brać górę, zawsze
powinna „poczekać” na drugą, bo tylko razem stanowią całość, tylko razem są kompletne...

Wszystkim drogim Parafianom i miłym Gościom
z okazji Wielkich Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

składam serdeczne życzenia
Radości i Pokoju serca,

wszelkich łask Bożych i Jego błogosławieństwa
na każdy dzień Waszego życia!

Ks. Proboszcz



W

Wierzymy i wyznajemy, że Chrystus
jest żywy, że rzeczywiście „powstał”. Po-
wstał na pewno do przestrzeni wiary swo-
jego Kościoła. To nie wiara uczniów obu-
dziła Jezusa do życia. Przeciwnie – On
swoim zwycięstwem nad śmiercią wskrze-
sił ukrzyżowaną wiarę swoich uczniów. I
znów, i znów ożywia ją swoją obecnością,
swoim Duchem, tak jak obiecał uczniom
podczas ostatniej wieczerzy. Jego Duch stale nas wprowadza do pełni
prawdy i prawdy o Zmartwychwstaniu. „Ja żyję i wy żyć będzie-
cie” (J 14,19), mówi Jezus.

On nas dopiero wprowadza do prawdziwego pełnego życia: „Ja
przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J
10,10). Jezus wyzwala nas z tego, co nasze życie pęta i niszczy: to
nasz strach, nasz egoizm, nasze winy, a w końcu i nasza śmierć. Po-
kazuje nam, że tak jak w Jego historii śmierć nie miała ostatniego sło-
wa, tak też nad nami nie będzie miała władzy absolutnej. „Wieczny
żywot”, czyli „życie w pełni”, nie rozpoczyna się dopiero po naszej
śmierci. Zaczyna się, kiedy pozwolimy Jezusowi wstąpić drzwiami
wiary do przestrzeni naszego życia, a wtedy już naprawdę nie musi-
my bać się niczego, nawet śmierci. Potem możemy powiedzieć razem
z Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chry-
stus” (Ga 2,20).

Tej Galilei, w której spotkamy się z żywym Chrystusem, musimy
najpierw szukać dzięki zwrotowi od zewnętrznego sposobu życia ku
wnętrzu. To jest to poszukiwanie Boga we własnym sercu, o którym
mówi św. Augustyn i mistycy wszystkich wieków. Serce tutaj nie
oznacza siedliska uczuć, ale głębię życia – odwrotność powierzchow-
ności. Owszem, poszukiwanie Boga, szukanie żywego Chrystusa nie
jest tylko sprawą prywatną, nie dzieje się tylko w jakimś prywatnym,
pobożnym ogródku, oddzielonym płotem od świata zewnętrznego.
Bóg sam – jak uczy nauka o Trójcy Świętej – jest relacją, społeczno-
ścią. Bóg ukazuje się w miłości, dzieje się w relacjach. Wspomnijmy
wielkanocną antyfonę: „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znaj-
dziesz Boga żywego”. Tam się dzieje Bóg.



Prządek nabożeństw
04.04.2021 – 13.04.2021

niedziela 4 kwietnia 2021 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
08:00 Za zm. rodziców Franciszka i Helenę Szczuka, syna Eugeniusza, rodziców Al-

bertynę i Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę Marię Przy-
była, pokrewieństwo Szczuka-Krettek i za zm. kapłanów.

10:30 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata Henryka
Gawlik, Henryka Helmich, Różę Pawlik, Urszulę i Józefa Grzesik i zm. z po-
krewieństwa Gawlik, Ksol, Rózga, Niedziela, Helmich i Klobuczek.

14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian. (transmitowana)
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 5 kwietnia 2021
08:00 Za zm. Pawła Pietruszka, rodziców Annę i Antoniego Pietruszka, Helenę i

Henryka Kubina, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. Krystynę Paris, Łucję Paris, Rufina Fitzon, zm. z pokrewieństwa Paris-

Fitzon-Rzezonek-Morcinek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
14:00 Za zm. rodziców Mariana i Zofię Warzocha, brata Alfreda, dziadków Jana i

Apolonię Warzocha, Antoniego, Zofię i Zygmunta Wrzosek, Dorotę Sułowską,
Stanisława Gajek, zm. z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące. (transmitowana)

Wtorek w Oktawie Wielkanocy 6 kwietnia 2021
18:00 Za zm. Jana i Bertę Foltys, Renatę Foltys, Wiktorię Foltys, zm. dzieci, dziad-

ków Foltys-Pietruszka i zm. z pokrewieństwa Foltys-Burdzik.
Środa w Oktawie Wielkanocy 7 kwietnia 2021
11:00 Pogrzeb śp. Antoniego Krybus.
14:00 Pogrzeb śp. Pawła Wycisk.

Czwartek w Oktawie Wielkanocy 8 kwietnia 2021
18:00 Za zm. Elfrydę i Henryka Mika, rodziców Józefa i Elżbietę, Ignacego i Rozalię

Mydla, Elżbietę i Alojzego Urbisch oraz zm. z pokrewieństwa Mika-Mydla-
Urbisch.

Piątek w Oktawie Wielkanocy 9 kwietnia 2021
18:00 Za zm. Maksymiliana i Marię Kiszka, zm. z pokrewieństwa Kiszka-Pendzia-

lek-Piontek-Cyran i dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota w Oktawie Wielkanocy 10 kwietnia 2021
17:00 I spowiedź dzieci I-Komunijnych.
18:00 Za zm. Jerzego Kłosek, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i Wilhelma Lankocz,

synów Jana i Gerarda, Alfonsa Kałuża i zm. z pokrewieństwa.
niedziela 11 kwietnia 2021 – II W   M  B
08:00 Z okazji 50 lat urodzin Marioli Hein i 70 lat urodzin Krystyny Golly z prośbą o

opiekę, błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla rodzin z obu stron.
10:30 Za zm. Marię Kerner-Piecha w 1. rocznicę śmierci.
14:00 Msza św. w intencji Parafian i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

poniedziałek 12 kwietnia 2021 – Dzień powszedni
07:00 ...............................................................................................................................



Informacje duszpasterskie
28.03.2021 – 04.04.2021

Dzisiaj kolekta powinowata (do dyspozycji proboszcza). Jutro, w poniedzia-
łek wielkanocny kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W przyszłą nie-
dzielę kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej. Serdeczne „Bóg zapłać!” za
ofiary składane w kościele, wpłaty na konto parafialne, i poprzez mikropłat-
ności na stronie parafii.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd i dekre-
tem Biskupa Opolskiego w naszym kościele może przebywać jed-
nocześnie maksymalnie 37 osób.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Mateusz Piotr Przybyła z naszej parafii
· Paulina Dominika Szramowska z parafii Matki Bożej w Raciborzu.

(zapowiedź druga)
Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna od wtorku codziennie
przez pół godziny po Mszy św.

Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obo-
wiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane

do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl. W
przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22
279 99 99 lub w urzędzie gminy przy wsparciu pracownika merytorycznego.
W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrzeby
zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia spo-
łecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz po-
działu środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują real-
ny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przygotowali nasz kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (09.04.2021, godz. 18:45) Kostka L., Bortel E., Wojnarska M., Rei-
chel  E.,  Nieborowska  P.  i  Piechnik  B.,  a  w  piątek  za  dwa  tygodnie
(16.04.2021, godz. 18:34) Świątkowska J., Muszalik H., Kroker M., Krettek
G., Krettek M. i Doleżałek J.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega właścicieli gruntów
oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy
wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej

działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnie-
niu obiektu zaprzestają działalności i znikają.

W sobotę o godz. 17:00 pierwsza spowiedź dzieci pierwszokomunijnych.

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.
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